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Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa 
el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elke -
rülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a lábakon, a kezeken és a könyökökön található bőrkeményedés 
eltávolítására szolgál. 

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra, különösen
gyógyászati lábápolásra nem használható.
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Ne használja a készüléket, …

… ha cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a
 lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony.
Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek
 fennállása esetén, ne használja a készüléket. 

... kipirosodott vagy sérült bőrön vagy égési sérüléseken. Az olyan bőrt, amelyen
nincs bőrkeményedés, valamint ha anyajegyek, szemölcsök és már bőr rendel -
lenességek találhatók rajta, a termékkel kezelni tilos. 

… ha egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket és a mellékelt
rátéteket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes
személyek esetében

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A terméket 8 év alatti gyermekektől•
tartsa távol. 
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Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

A készüléket kisgyermekeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.•

A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szel-•
lemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem
rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet
mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról
útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették. 

A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek•
és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A készülék egy beépített lítium akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja•
tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!

Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!•



6

Használat közben ne időzzön a rátéttel túl sokáig egy helyen, mivel a súrlódás•
során erős a hőképződés.

Üzemeltetés közben a hosszú hajat, zsinórokat, láncokat stb. tartsa távol a forgó•
rátéttől. 

FIGYELEM – anyagi károk

Óvja a készüléket a nedvességtől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.•

Az akkumulátor fixen van beépítve, nem lehet saját kezűleg kicserélni. •
Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen•
 napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Ne használja tovább a rátétet, ha az nagyon elhasználódott. •
Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott.
A szükséges javításokat bízza szakszervizre. 
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Minden használat után tisztítsa meg alaposan a készüléket, ahogyan az •
a „Tisztítás és fertőtlenítés” fejezetben le van írva, így eltávolítható a zsírlera-
kódás és más maradványok.

A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású•
tisztítószert.

A használat, illetve az akkumulátor töltése közben vegye figyelembe …•

... USB-s hálózati adapterrel való csatlakoztatás esetén az adapter műszaki
 adatait. A készülék csak egy II-es érintésvédelmi osztályba tartozó 
( szimbólum) hálózati adapterhez csatlakoztatható.

… hogy számítógéphez való csatlakoztatás előtt szükség esetén zárja be 
az összes megnyitott fájlt, hogy esetlegesen fellépő problémák esetén
 elkerülje az adatvesztést. 

… powerbankhoz csatlakoztatás esetén, annak műszaki adatait, valamint
 használati utasítását. 
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Fontos tudnivalók

A bőrkeményedés, különösen a lábakon teljesen normális jelenség. Nem szabad
azonban, hogy túl vastag vagy kemény legyen, mert az fájdalmat okozhat. 
A túl kicsi vagy nem megfelelő lábbelik, ortopédiai okok vagy a nagyon száraz 
bőr túlságosan sok bőrkeményedést okozhat. Ha túlságosan sok bőrkeményedés
képződik a lábán, próbálja meg megszüntetni a kiváltó okokat, és forduljon taná-
csért orvosához.

A túlságosan sok bőrkeményedés megelőzésére javasolt a rendszeres lábfürdő,
majd a lábak bekrémezése. Ezen kívül ügyeljen arra, hogy megfelelő lábbelit
viseljen és lehetőleg naponta váltson cipőt.
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Akkumulátor feltöltése
Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Töltés közben 
a készülék legyen kikapcsolva. Ne használja a készüléket töltés közben.

Csatlakoztassa a készüléket az ábrázolt
módon egy USB-s hálózati adapterrel 
(nem tartozék) az áramhálózathoz. 
A töltés automatikusan indul. A kontroll-
lámpa pirosan világít. Addig töltse az akku-
mulátort, amíg a kontroll-lámpa kialszik.

Az üres akkumulátor töltési ideje: 
kb. 150 perc. 
Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral: 
kb. 40 perc (1. sebességfokozat), 
kb. 38 perc (2. sebességfokozat). 

m

USB

USB-aljzat

kontroll-
lámpa
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Készülék használata

•  Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt, mert a puha bőrön nincs
semmilyen hatása a fejnek. Mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.

•  Mindig hagyjon meg egy keveset a bőrkeményedésből, hogy bőre védve
legyen.  

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!•

Üzemeltetés közben a hosszú hajat, zsinórokat, láncokat stb. tartsa•
távol a forgó rátéttől. 
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Védőszűrő behelyezése

1. Forgassa el a borítást az óramutató járásával
 ellentétes irányba ütközésig, és felfelé emelje le.

2. Fordítsa meg a borítást, és nyomja be a védőszűrőt
a mélyedésbe.
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3. Fordítsa vissza a borítást, és az óramutató járásával
megegyező irányba, ütközésig csavarja rá. 

Rátétek cseréje

A finom rátétet a vékonyabb bőrkeményedés rétegek
eltávolításához, illetve a durvább rátét használata után
a finomításhoz használja.

A durva rátétet a vastagabb bőrkeményedés rétegek
eltávolításához használja.
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1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a rátét ép-e. A sérült vagy erősen
elhasználódott rátétet ne használja tovább.

3. A rétét felhelyezéséhez helyezze a rátétet 
a készülékre az ábrázolt módon, és ütközésig
nyomja le.

4. A rátét levételéhez, mindkét oldalon nyúljon 
a mélyedésbe, és felfelé húzza le. 

mélye -
dés
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Bőrkeményedés eltávolítása

1. Egyik kezével feszítse ki a kezelni kívánt bőrfelületet. 

2. A készülék bekapcsolásához, tartsa lenyomva 
kb. 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. 
A kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban zölden
világít. A rátét normális sebességgel forog (1. sebes-
ségfokozat).

3. Vezesse végig a forgó rátétet lassan és óvatosan,
enyhe nyomással az eltávolítani kívánt bőrkemé -
nyedésen.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Használat közben ne időzzön a rátéttel túl sokáig egy helyen, 
mivel a súrlódás során erős a hőképződés.
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A sebesség növeléséhez, még egyszer nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló
gombot. A kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban pirosan világít. 
A rátét gyors sebességgel forog (2. sebességfokozat).

4. A készülék kikapcsolásához, tartsa lenyomva 
kb. 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. 
Az alul található kontroll-lámpa kialszik.

Kezelés után

Krémezze be a kezelt bőrfelületet egy megfelelő testápolóval. Ne használjonm

olyan ápolószereket, amelyek bőrirritációt okozhatnak, pl. deo. 

A használat után tisztítsa meg a rátéteket, a „Tisztítás és fertőtlenítés“ címűm

fejezetben leírtak szerint. 

A használat után mindig helyezze fel a védőkupakot a rátétre.m

m
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Tisztítás és fertőtlenítés
A rátéteket csak a mellékelt tisztítóecsettel tisztítsa meg.m

Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket egy vízzel enyhénm

 benedvesített kendővel. 

Szükség esetén gyógyszertárban kapható etilalkohollal fertőtlenítse m

a rátéteket. 
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Műszaki adatok
Modell:                                 393 469

Bemenet:                             5 V / 1 A micro-USB

Akkumulátor:                       lítiumion, 400 mAh
(azUN 38.3 alapján tesztelve)       névleges energia 1,48 Wh

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Kizárólagosan gyártva:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai
változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



19

Hulladékkezelés
A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. 
Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli 
a környezetet. 

A csomagolóanyagok eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűj-
tésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi
készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akku -

mulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy 
a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.
Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely bizton-
sági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet
eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a
készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akku-
mulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám:
393 469

www.tchibo.hu/utmutatok
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